
Forvaltningsrett 
Introduksjon 1.g 

14.08.2017 

Inger-Johanne Sand 



• Velkommen til JUS 2211!  

• Forvaltningsrett (15sp) 

• Velferdsrett (8) 

• Miljørett  (7) 
• Ta utgangspunkt i fagene på 2111, særlig i 

statsforfatningsrett og EØS-rett, men også folkerett 
og ex fac er relevante,  

• Forvaltningsrett: - de grunnleggende 
saksbehandlingsregler for offentlig forvaltning og de 
grunnleggende materielle normer for å utøve 
offentlig myndighet,   

• Hva: Rettsregler, organiseringen av offentlig 
forvaltning og sentrale hensyn og verdier,  

 



• Undervisningen: forelesninger, obligatorisk 
kurs, obligatorisk oppgave (24t), pbl-kurs, 
eksamensrettet kurs, fak-oppgaver,  

• Spørretimer  

• Bruk kollokvier!  

• Spør lærere og medstudenter når det er noe 
dere ikke forstår!   

• Neste semester: endringer i 
evalueringsformer, med semesteroppgave i 
stedet for 24-timers oppgave,  



• Den juridiske organisering/regulering av samfunn:  
 

• Mennesker/Individer. Grunnleggende frihets-rettigheter. 
Allmenn stemmerett.  Menneskelig verdighet. Rettslig autonomi.  

      - Menneskerettigheter. Autonomi. (Gr.l.§§ 49, 50, 92 flg; mrhl.) 
      - Juridiske personer/org., selskaper, foretak  (§§ 105) 
      - Markedet. Kontraktsrett. Selskapsrett. (§§ 97, 105)  
 

• Staten: Storting, Regjering, Høyesterett  
• Lovgivende, utøvende, dømmende statsmakter,  
• Demokrati/Skape et samfunn/Legalitet (Gr.l.§1-3,12,49,75,88) 

• Konstitusjon: definerer statsmaktenes kompetanse 
 

• Del av den utøvende statsmakt:  
• Den offentlige forvaltning,  
• Forvaltningsorganer: organer for stat og  kommune  
• Utøver offentlig  myndighet i henhold til lov,   
 
• Det internasjonale samfunn.(Gr.l.§1,26,93)  
     Internasjonalt samarbeid. Internasjonale traktater. 
     Inter- og overnasjonale organisasjoner og domstoler.    
      - FN-charteret, Sikkerhetsrådet mv,  - Europarådet / EMK/EMD,  
      - EØS-avtalen / EU-traktat og domstol, EFTA-domstolen,  - WTO, 
• Transnasjonalt samarbeid – mellom organisasjoner.  NGOer. 



• Maktfordelingen i en demokratisk konstitusjonell stat:  
• Statsmaktenes utøvelse av offentlig myndighet i henh. 

til Grunnlov og lover :   
• Den lovgivende makt -  Stortinget § 75   (folkevalgt) 
• Verdier : Demokrati, legalitet, rettsstat, ansvar, 

• Virkemidler:                                                    

• Lover                                                                 
• Budsjett, skatt  
• Kontroll       
•  -------------------------- 
•                                                                                                                  
•       

                            

   Den utøvende makt, §§ 3, 12               Den dømmende makt  
• Kongen i statsråd/Regjering/Foreslå lover           Høyesterett,§88 
• Den offentlige forvaltning                                                Domstolene 

• Departementene(utrede og iverksette nye lover)                                            

• Verdier:Legalitet,rettssikkerhet,effektivitet,demokrati,likhet/     Rettssik.het, uavheng. 

• Funksjon: Iverksette lover, forvaltningsvedtak                       Avsi dom, løse rettstvister 



• Hva er forvaltningsrett? Jfr statsforfatningsrett.   

• Den offentlige forvaltningens utøvelse av 
offentlig myndighet. 

• I henhold til Grunnlov og lov – gitt av Stortinget. 

• Hva er den offentlige forvaltning?  

• Organer for stat og kommune.  

• Hva er stat og kommune? 

• Statsmaktene: Rettslig beskrevet i Grunnloven. 

• Den utøvende myndighet, Gr.l.§§ 3, 12 med videre 

• Forvaltningsloven, offentleglova.   

• Kommuner: Kommuneloven. Gr.l.§ 49. 

 



Den utøvende statsmakt:  
• Gr.l. §§ 3 og 12,  

• Statsrådet/regjeringen har det konstitusjonelle 
ansvaret for den utøvende statsmakt,   

• Den utøvende statsmakt forbereder og foreslår lover 
og bevilgninger for Stortinget 

• Den utøvende statsmakt iverksetter Stortingets 
vedtak, lover og bevilgninger,  

• De utøvende statsmakt har den offentlige forvaltning 
til å i bistå seg med disse oppgavene. 

• Departementene ivaretar oppgaven med å forberede lover og 
bevilgninger, og andre vedtak, for Stortinget,  

• De andre forvaltningsorganer bistår med å iverksette lover, 
bevilgninger og andre tiltak.  



 

Utøvende statsmakt: Regjeringen, 
Kongen i statsråd, Gr.l. §§ 3, 12 mv 

Forberede lover, skatt, bevilgninger, gi  
forskrifter, fatte vedtak,  

 
Regjeringen består av departementer 
(statsråder) med et definert ansvarsområde,  

Gir forskrifter, bevilgningsbrev, fatte vedtak, 
ansvar for forv.organ.  

Hierarkisk organisert, og samordnende.    

Direktorater, andre 
forvaltningsorganer, ansvar definert i 

lover og bevilgningsvedtak. 
Fatter vedtak i henhold til lov.  

Kommunene: vedtak  



• Den offentlige forvaltning er en del av den utøvende 
statsmakt.  

• Den utøvende statsmakt (Kongen i statsråd, 
regjering, statsråder) har det konstitusjonelle 
ansvaret for å iverksette Stortingets vedtak og for 
hele den offentlige forvaltning,  

• Den offentlige forvaltning og de ulike 
forvaltningsorganer er delegert ansvar for å 
iverksette de vedtak som gjøres av Storting og 
regjering: - lover, forskrifter, bevilgninger og andre 
tiltak som er vedtatt.  

• Forvaltningsretten handler om de rettsreglene som 
gjelder for den offentlige forvaltning, og som 
forvaltningen skal håndheve.  



Oppgaver: Hva gjør den offentlige forvaltning :  
• Treffer vedtak i henhold til lover:  
• Treffer generelle vedtak i form av lokale eller statlige 

forskrifter om for eksempel: - utfylling av lover i henhold til 
de hjemler som er gitt, - reguleringsplaner, lokale 
forskrifter,(dept., kommuner) 

• Treffer enkeltvedtak i saker som angår rettigheter og plikter 
(forbud, påbud, tillatelser) for bestemte personer/ 
rettssubjekt. Eks: byggetillatelser, velferdsytelser, offentlige 
pensjoner, konsesjoner, tillatelser til å forurense, 
asyl/oppholdstillatelse for utenlandske borgere, (UDI, NAV) 

• Noen vedtak gjelder tildeling eller fordeling av økonomiske 
ressurser, (NAV) 

• Behandler klager på vedtak fra andre forvaltningsorgan (UNE) 

• Noen enkeltvedtak eller vedtak i klagesaker kan sies å bidra 
til tvisteløsning (UNE)  



• Ansvar for og produksjon av tjenester: alle 
helseinstitusjoner, (Helsedept., helseforetak, komm.)  

• Ansvar for utdanningsinstitusjoner: skoler, universitet 
mv, og for forskningsinstitutter, (UiO) 

• Ansvar for å ivareta og utvikle viktige felles tjenester 
og infrastrukturer, (Allmennyttig virksomhet) (veier, 
jernbane, energiforsyning, vann mv)   

• Tilsyn og kontroll med mange typer av virksomhet 
som drives både av offentlige og private (Finanstilsynet, 
Jernbanetilsynet, Luftfartttilsynet, mv),  

 



• Oppbygningen av den offentlige forvaltning:  
• Den utøvende statsmakt: regjering/Kongen i statsråd   

• - utøve offentlig myndighet med utgangspunkt i 
Grunnloven og vedtatte lover,  - foreslår lover,  

• Departementene – statsrådene har konstitusjonelt 
ansvar for det området de er tildelt (sitt mandat), og 
fatter vedtak i henhold til gjeldende lover og forskrifter,   

• Direktorater og andre forvaltningsorganer – underlagt 
ett av departementene,  - ansvaret definert av lov, 
forskrift, andre vedtak, bevilgningsbrev,   

• Fylkesmannen – statlig forvaltningsorgan, klageinstans  

• Kommunene – ansvaret er definert i kommuneloven,  
andre lover, og i budsjettvedtak,  



• Organiseringen av den offentlige forvaltning:  

• Regjeringen/Kongen i statsråd (foreslår lover, statsbudsjett, 
skatter for Stortinget; vedtar forskrift, kan fatte enkeltvedtak). 
 

• Departementene (forskrift, enkeltvedtak) Delegert myndighet på 
et nærmere bestemte område, v/Kongen i statsråd. Ansvar for 
sitt område og for underliggende forvaltningsorgan. 

• Direktorater, andre forvaltningsorgan: - fatter enkeltvedtak, - er 
delegert myndighet v/lov, - noen forvaltningsorganer kan ha 
uavhengig beslutningsmyndighet iflg lov (og kan da ikke 
instrueres). 

• Fylkesmannen – regionale statlige organer (klageinstans)    

• NB: unntak/variasjon fra forvaltningsloven i særlovgivning, 

• Kommunene – kommuneloven (og forvaltningsloven),                     



• Den kommunale forvaltningen : 

• - kommunene (kommuneloven, 
forvaltningsloven) (forskrifter, enkeltvedtak) 

• - det kommunale selvstyre slik det er hjemlet i 
kommuneloven,  

• - kommunene kan også ha delegert statlig 
myndighet til å fatte vedtak i henhold til lov,  

•  Fylkeskommunene – sammenslutning av 
kommunene i hvert fylke, (forskrifter, 
enkeltvedtak),  

• (Fylkesmannen er et statlig organ.)  



s 

• Utøvende statsmakts kompetanser :  
• Utøve offentlig myndighet: fatte vedtak i henhold til den 

myndighet de er gitt i Grunnlov, lover, forskrifter, 
bevilgninger, skattevedtak, traktater,  

     - myndighet som utøves på vegne av et fellesskap, og som er  

       presisert i Grunnlov, lover mv,  

     - og har legitimitet gjennom folkestyre og menneskerettigheter,  

     - kan gjelde lover, forskrifter, enkeltvedtak som er bestemmende for  

        rettigheter og plikter for individene,  

    (- heteronom myndighet, - på vegne av andre),  (i motsetning til hvert  

      individs autonome selvbestemmelse),  

• Delegasjon: - overføre myndighet man har, til et annet organ 
eller internt i organet, - myndigheten kan tas tilbake, 

• Organisasjons- og instruksjonsmyndighet: - interne vedtak, - i 
et forvaltningsorgan, eller fra overordnet myndighet,    

• Privatrettslig autonomi:- avtaler om kjøp/salg m. private,-anbudsregl.   

 

 

 

 
 



• Ulike former for utøvelse av offentlig 
myndighet i offentlig forvaltning basert på 
lover, forskrifter og bevilgningsvedtak:  

    - vedtak i form av forskrift (gjelder generelt),  

    - enkeltvedtak (for bestemte angitt(e)),     

    - bevilgning,  

    - tjenesteyting, - basert på et vedtak, og en lov, 

    - faktiske handlinger, (er normalt basert på et  

        vedtak og en lov, men kan være politiets bruk av  

        ordensfullmakten, nødrettshandlinger, og praktisk   

       tilrettelegging (org.mynd.)),  

 



• Instruksjonsmyndighet:  - overordnet organ kan 
instruere underordnet organ innenfor rammene av de 
lover og andre vedtak som er gitt, (departement kan 
instruere underliggende forvaltningsorgan),  

• - instruksjoner er interne beslutninger, ikke direkte 
bestemmende for rettigheter og plikter for borgerne,  

• - instruksjonsmyndighet kan begrenses i lov :  
selvstendige  forvaltningsorganer,  

• Delegasjon av offentlig myndighet: - myndighet 
gitt til offentlig organ i henhold til lover kan delegeres 
videre til annet offentlig organ som vedkommende 
myndighet kan instruere, - adgangen til delegasjon 
kan begrenses i lov,  

• - til private: krav om særskilt lovhjemmel,  



• Sentrale rettskilder:  

• Grunnloven (utøvende statsmakt) (grenser for statens 
myndighet) 

• Menneskerettigheter som begrensning for off mynd.,  

• Legalitetsprinsippet – krav om hjemmel i lov  

• Forvaltningsloven (saksbehandlingsregler) 

• Offentleglova (offentlighet) 

• Lover som gir konkrete hjemler for å utøve offentlig 
myndighet – med materiell, personell og prosessuell 
kompetanse, (inkl. EØS-regler) 

• Sentrale verdier og hensyn,  

• Rettspraksis,  

• Forvaltningspraksis,  

• Forskrifter  



Grunnleggende verdier og prinsipper i offentlig 
forvaltning :  

• Legalitet og demokrati 

• Rettssikkerhet 

• Likhet og rettferdighet 

• Offentlighet og åpenhet 

• Effektivitet 

• Frihet 

• Velferd 

• Medbestemmelse  

Men ved lovtolkning gjelder selvsagt de formål og 
hensyn som er angitt i loven.  



• Legalitet og demokrati: 

• En forvaltning basert på demokratisk vedtatte lover.  

• Tolkning med stor vekt på ordlyd og formål.  

• At lovene blir gjennomført.  

• Rettssikkerhet:  

• Vekt på gjennomføring av de private partenes 
rettigheter i henhold til forvaltningsloven mv med 
informasjon, veiledning, klageadgang mv.  

• Likhet og rettferdighet:  

• Sentrale hensyn ved lovtolkning, både likhet for loven 
og sosial rettferdighet.  

• Gjennomføring av velferdsstaten.  

 



• Offentlighet og åpenhet:  

• Offentlighet for all virksomhet i forvaltningen, for 
allmennhetens tilgang til informasjon og for partene 
ved saksbehandling med visse unntak.  

• Effektivitet:  

• Effektivitet med hensyn til å oppnå lovenes formål.  

• Økonomisk effektivitet ved bruken av bevilgete 
ressurser.  

• Frihet og verdighet:  

• Vektlegging av gjennomføring av alle 
menneskerettslige forpliktelser (Gr.l., mrl., traktater)  

• Ivareta private parters verdighet.  



• Velferd: 

• Vektlegging av sosial rettferdighet og inklusjon av alle 
grupper i samfunnet både ved lovanvendelse og bruk 
av bevilgninger.  

• Medbestemmelse:  

• Medvirkning for de det angår. Info. Rett til å uttale 
seg. Høringsrutiner.  

• Medbestemmelse for offentlig ansatte.   

• Kvalitet og grundighet: 

• Bruk av kunnskaper og relevant ekspertise. 

• Få fram og vurdere alle relevante faktiske forhold og 
argumenter. 



Hva er forvaltningens oppgaver:  
• Å fatte vedtak i henhold til lov og forskrifter innenfor de 

områder de er gitt myndighet: - kan gjelde rettigheter, 
konsesjoner, tillatelser, forbud, påbud, fordeling av ytelser, 
tjenester mv,  

• Kan innebære å bidra til konfliktløsning (ikke som domstol), 
• Regulering av bestemte områder, (ved bruk av forskrifter, 

vedtak, planvedtak)  
• Kontroll og tilsyn, (kontroll med at lover og forvaltnings-organ 

fungerer, og tilsyn med bestemte oppgaver i samfunnet) (eks 
Finanstilsynet)  

• Tjenesteyting i henhold til lov, forskrifter, bevilgninger,  (eks 
helseforetakene) 

• Iverksette bevilgningsvedtak (fordele bevilgninger)  
• Allmennyttig virksomhet: - offentlige tjenester, skape 

infrastrukturer (veier, jernbane, elektrisitet), gi informasjon, 
bidra til kunnskapsutvikling og forskning, 

• Organisering av offentlig forvaltning.   
 



Offentlig regulering som påvirkning av atferd:  

• Lover og forskrifter: rettigheter, påbud, forbud, 
tillatelser 

• Planvedtak  

• Tjenester 

• Økonomiske tilskudd  

• Skatter og avgifter 

• Forhandlinger  

• Informasjon  

• Finans-, penge- og kredittpolitikk  



Eksempel: Helse- og omsorgsdepartementet 
https://www.regjeringen.no/no/dep/hod/org/etater-og-
virksomheter-under-helse--og-omsorgsdepartementet/underliggende-
etater/id115200/;  

Departementet (lover, bevilgninger, forskrift) :  
• Eieransvar for regionale helseforetak,(bevilgninger) 

• Helsedirektoratet (faglig, utredende,forskrift) 
• Statens helsetilsyn (kontroll og tilsyn med helsetjenester)  

• Norsk pasientskadeerstatning (individ. klagesaker) 

• Folkehelseinstituttet (forskning, rådgivning)  
• Statens legemiddelverk (tilsyn med bruk av medisiner) 

• Bioteknologirådet (rådgivende organ)  
     og mange flere organer,   
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• Justisdepartementet: 
https://www.regjeringen.no/no/dep/jd/org/underliggende-
etater/id115202/;  

• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)  
• Hovedredningssentralen  
• Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) (fagorgan, iverksette 

integreringspolitikken) 
• Konfliktrådet (meglertjeneste som er gratis)  
• Kontoret for voldsoffererstatning (behandler søknader) 
• Kriminalomsorgsdirektoratet (gjennomføring av straff) 
• Politidirektoratet  
• Politiets sikkerhetstjeneste (PST) (særorgan innen politietaten, 

direkte underlagt Justisdepartementet)  
• Statens sivilrettsforvaltning (enkeltsaker innen rettshjelpmv)   
• Sysselmannen på Svalbard (statlig myndighet på Sv.) 
• Utlendingsdirektoratet (UDI) (iverksette flyktning- og 

innvandringspolitikken)  
• Utlendingsnemnda (UNE : klager på UDIs vedtak)  
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Styring og koordinering av forvaltningsvirksomhet :  

• Hierarkisk – i linjen,  

     - mellom ulike nivåer: Regj., dept., direktorat,  

     - internt i ett organ: dept.råd, ekspedisjonssjef,  

     avdelingsdirektør, byråsjef, konsulent,  

• Overordnet styring 

• Samordnet koordinering – mellom ulike organer,  

• Tverrgående kommunikasjon   



Offentlig ansatte tjenestemenn/kvinner:  

• Utfører arbeid i henhold til den stilling de har, 
og for et statlig eller kommunalt organ,  

• I henhold til de lover og forskrifter som gjelder,  

• Taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven,  

• Ytringsfrihet vs lojalitetsplikt 

• Er ansatte og ikke selvstendige aktører,  

• Varslingsrett og plikt,  

 



• Spørsmål:  

• Er riktig lovanvendelse alltid tilstrekkelig for å 
skape en god forvaltning og god 
forvaltningsskikk?  

• Er det i samsvar med statsborgerskapsloven og 
god forvaltningsskikk å inndra statsborgerskap 
etter 10, 15, 20 år på grunn av uriktige 
opplysninger gitt ved søknaden? 

• Er det i samsvar med friluftslovens § 14 å 
oppkreve avgift ved besøk på Nordkapp-
platået?  



Sentrale begreper å forstå:  
• forvaltningsorganer: organer for stat og 

kommune,  
• å utøve offentlig myndighet, - vedtak, 

enkeltvedtak, forskrift,  
• bevilgningsmyndighet, (i henhold til bevilgning fra Stort.)  
• organisasjons- og instruksjonsmyndighet i 

offentlig forvaltning,  
• forvaltningsorganer bruker privatrettslig 

myndighet v/avtaler,  
• regler om offentlige innkjøp,  
• statseide selskaper (oppnevn. av styre, 

generalforsamling) 

• private rettssubjekter kan gis myndighet ved lov 
til å utøve offentlig myndighet,(i form av vedtak)  



• Stat og kommune kan eie selskaper eller foretak 
som er selvstendige rettssubjekter,  

• De vil normalt drive med næringsvirksomhet, tjenesteyting 
eller utvikling av infrastrukturer (veier, jernbane, energi 
mv),  

     - Statseide selskaper,  
     - Statlig heleide aksjeselskaper  
     - Statsforetak, (statsforetaksloven)   
     - Delvis statseide aksjeselskaper,  
     - Kommunale selskaper,   
• Styres ved generalforsamling eller foretaksmøte, og ikke 

direkte ved politiske avgjørelser.  
• Markedsbasert virksomhet vs utøving av offentlig myndigh. 

• Stiftelser opprettet av stat eller kommune,  
     - selveiende, (vedtekter avgjør styresammensetning)  
    (eks. museer, teatre, andre kulturinstitusjoner)(stiftelseslov)  



• Privatrettslige sammenslutninger (foreninger, 
selskaper mv), også statseide, har privatrettslig 
autonomi ifølge de ulike selskapsrettslige og andre 
lover som gjelder,  

• Styret, direktør mv kan ha mandat til å ta avgjørelser 
på vegne av selskap, eiere, forening, medlemmer, 
stiftelse, foretak mv,  

• Staten styrer statseide selskap som eier gjennom 
generalforsamlingsvedtak,  

 



• Kan private rettssubjekter utøve offentlig 
myndighet i form av vedtak og enkeltvedtak?  

• Må ha hjemmel i lov.  

• Forvaltningsloven vil gjelde.  



• Sentrale tema i forvaltningsrett:  

• Forvaltningens rettslige materielle, personelle 
og prosessuelle kompetanse (myndighet), og 
grensene for denne,  

• Saksbehandlingsregler (forvaltningsloven) 

• Kravet om hjemmel - Legalitetsprinsippet,  

• Domstolenes prøvingsrett ved 
forvaltninsvedtak,   

• Ugyldighet   

• Offentlighetsprinsippet  



Forvaltningslovens historie:  

• Forvaltningskomiteen, 1952 -1960,  

• Bakgrunn: mer omfattende lovgivning og 
forvaltning, - flere lovregler som berører 
borgernes rettigheter og plikter,  

• Resultater av komitéens arbeid:  

    - Lov om Stortingets ombudsmann for  

      forvaltningen, 1962,  

    - Forvaltningsloven, 1967  

    - Offentlighetsloven 1970, Offentleglova, 2006 

• 2016: komite nedsatt for å utrede og lage forslag 
ny forvaltningslov,  



• Forvaltningsloven  
• Kapitteloversikt: 

Kapittel I. Lovens område. Definisjoner. (§§ 1 - 5)  
• - utøving av offentlig myndighet, vedtak, enkeltvedtak, part,  
• Kapittel II. Om ugildhet. (§§ 6 - 10) 
• Kapittel III. Almindelige regler om saksbehandlingen. (§§ 11 - 15 a) 
• - veiledningsplikt, taushetsplikt, forsvarlig saksbehandling,  
• Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. (§§ 16 - 22) 
• - forhåndsvarsel, partsinnsyn, rett til å uttale seg, kontradiksjon,  
• Kapittel V. Om vedtaket. (§§ 23 - 27 b) 
• - skriftlig, krav på begrunnelse, underretning, 
• Kapittel VI. Om klage og omgjøring. (§§ 28 - 36) 
• Kapittel VII. Om forskrifter. (§§ 37 - 40) 
• Kapittel VIII. Bestemmelser om virkningen av feil, om utsatt iverksetting av 

vedtak og om ikrafttredelse. (§§ 41 - 42) 
• Kapittel IX. Administrative sanksjoner 
• Kapittel X. Tvangsmulkt 
• Kapittel XI. Ikrafttredelse (§43) 
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Sentrale hensyn i forvaltningsloven:  

• Rettssikkerhet for partene 

• Legalitet: gjennomføring av lovene  

• Informasjonsplikt,  - Rett til å uttale seg,  

• Krav på begrunnelse,  - Klagerett, 

• Offentlighet  

• Taushetsplikt om personlige opplysninger 

• Habilitet  

God forvaltningsskikk  

Grundighet – kvalitet  

Forvaltningspraksis 

Ulovfestet forvaltningsrett 

 



Forvaltningens kompetanse – krav om rettslig 
hjemmel:  

• Legalitetsprinsippet  

• Krav om lovhjemmel  

• Materiell, personell, prosessuell kompetanse  

• Diskresjonært ‘kan’-skjønn 

• Materielle skjønnsmessige begreper og normer 

• Grensene for myndighetenes kompetanse: 
utenforliggende hensyn, vilkårlighet, sterkt urimelig, 
usaklig forskjellsbehandling,  

• Domstolenes prøvingsrett ved forvaltningsvedtak 

 



Ugyldighet:  

• Helt eller delvis,  

• Angripelige avgjørelser 

• Har feilen virket inn på avgjørelsen,  

• ‘Nulliteter’ – mangel på kompetanse som ikke kan 
repareres,  

• Omgjøring 

• Ratihabisjon   

• Domstolskontroll med forvaltningens avgjørelser,  

• Hva kan domstolene prøve: - full prøvingsrett eller 
forvaltningens rett til å utøve skjønn,   

• Avhenger av tolkning av lovhjemmel,  



Tilsyn og kontroll med forvaltningen:  

• Tilsyn innenfor et organ, ledelsesansvar,  

• Overordnete organers tilsynsansvar 

• Tilsynsorganer 

• Statens kontroll med kommunene 

• Domstolslignende forvaltningsorganer  

• Stortingets kontroll med forvaltningen 

• Riksrevisjonen 

• Stortingets ombudsmann for forvaltningen 

 

 

  


